
 4. dubna proběhla 

matematická 

olympiáda 

 5. dubna měla       

6. C program Do 

světa 

 6. dubna jsme se 

zúčastnili akce 

Ukliďme Česko 

 7. a 8. dubna pro-

bíhal zápis do prv-

ních tříd  

 10. dubna soutěži-

la 6. C v Souboji 

čtenářů 2017 

 14. dubna pro-

gram Do světa 

běžel v 5. D 

 12. dubna vybraní 

žáci jeli do okres-

ního kola vyhrát 

ve vybíjené 

 13. až 14. dubna 

byly velikonoční 

prázdniny 

 18. dubna probí-

hal program Do 

světa ve 3. C, 18. 

dubna v 6. D 

 21. dubna  jeli 

zpěváci do kraj-

ského kola Jiho-

českého zvonku 

 25. dubna sporto-

vali v LAO mlad-

ší žáci 

 26. dubna proběh-

ly Zeyerovy Vod-

ňany 

 27. dubna se ko-

nal Předmájový 

běh městem 
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Časopis dětí  ze Základní školy v Bavorovské ulici  ve Vodňanech  

 

 

     Vážení čtenáři  
Bliku, jaro se pro-
bouzí a všichni se 

těšíme na teplé slu-
nečné dny. My se 

radujeme z prvenství 
v krajské soutěži, na 
oslavu jsme přidali 
další rubriky, které 
by vás mohly zají-

mat. Přejeme příjem-
né chvíle s Blikem. 

Jana Vršecká 

  



 V pátek 28. 4. 2017 jsme 

měly možnost zúčastnit se vyhlá-

šení soutěže školních časopisů 

roku 2017, které se konalo na 

Krajském úřadě v Českých Budě-

jovicích. Náš školní časopis BLIK 

se umístil na prvním místě 

v kategorii 1. a 2. stupeň ZŠ.   

Zároveň jsme měly mož-

nost zúčastnit se besedy. První 

krátká beseda byla s panem Jaku-

bem Hardtem, který je manažer 

projektu School Press Club. 

   Druhá beseda byla 

s panem Rotmistrem Václavem 

Bergmanem, který je Rotmistr 

protiletadlových a raketových 

vzdušných sil armády Strakonice 

a zároveň reprezentoval Českou 

republiku v soutěži: Best Warrior 

Competition, která se konala 

v Nebrasce. 

   Třetí a zároveň poslední 

beseda patřila panu Miroslavovi 

Šindeláři, bývalému     mluvčímu 

ministra obrany, který je zároveň 

redaktorem vojenských stránek a 

časopisů. Jeho články najdete na 

www.army.cz. 

     Zároveň jsme pro vás zís-

kaly rozhovor s panem Václavem 

Bergmanem a panem Miroslavem 

Šindelářem. 

Pan Rotmistr Václav Bergman: 

Plánujete další účast v soutěži? 

,,Těžko říct, není zvykem účast-

nit se soutěží dvakrát za sebou, 

ovšem nějaká možnost tam je.“ 

Kdo soutěž vyhrál? 

Stránka 2  

Časopis roku 2017 

,,Vyhrál ji v podstatě náš in-

struktor, který byl do soutěže 

přihlášen také a zároveň nás 

cvičil.“ 

Kolik lidí se do soutěže z České 

republiky dostalo? 

,,Do soutěže jsem se z pěti lidí 

dostal pouze já.“ 

 

Pan Miroslav Šindelář:  

Jak dlouho vám trvá, než napíšete 

článek? 

,,Nejtěžší je se připravit, jinak 

je to individuální. Třeba když 

někam jedete, tak si většinou 

připravíte článek v hlavě a 

zpracovat ho trvá poté už jen 

tak 20 minut.“ 

Dostal jste se ve své profesi ně-

kdy do nebezpečí nebo konfliktu? 

,,Nerad to přiznávám, ale bylo 

to, když jsem byl v této funkci 

krátce. Dostal jsem se do kon-

fliktu s obyvateli a dokonce i 

starostou. Sídlili jsme na roz-

Ročník XI. Číslo 4 

mezí dvou znepřátelených 

stran. Mezi muslimy a Srby. 

Jednoho pána jsme potřebovali 

dostat k jednomu hrobu. Byly 

tam dva hřbitovy. Jeden mus-

limský a jeden srbský – křes-

ťanský. Přišli jsme na náměs-

tíčko, na kterém jsme okamžitě 

vzbudili pozornost. Šli jsme 

hledat ten hrob. Když jsme šli 

přes muslimský hřbitov, bylo 

vše v pořádku. Ale jak mile 

jsme vešli na srbský, křesťan-

ský, lidé šli se zbraněmi proti 

nám. Nakonec jsme po půl ho-

dině vyjednali naše propuště-

ní.“ 

 

Po zajímavých besedách následo-

valo vyhlášení soutěže, ve které, 

jak už jsme zmínily, byl náš časo-

pis na prvním místě. Pro nás to 

byl skvělý a zajímavý zážitek. 

Natka a Vendy 

 

 
Foto:J. Vršecká 

http://www.army.cz
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LAO mladší žáci - fotoreportáž 

 

 Foto: J. Štenberk 
Foto: J. Štemberk 
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1 – část byliny 

2 – přední strana 

3 – hromobití 

4 – perutě 

5 – dívat se 

6 – plátek chleba 

7 – slohový útvar 

 

8 – pohodlnost 

9 – bourati 

10 – nelítostný člověk 

Na jaře ( v redakci řádil šotek, oprav vadný text) 

Maminka: „Pepíčku, co říkal tatínek, když se praštil kladivem?“ 

Pepíček: „Mám vynechat všechna sprostá slova?“  

Maminka: „Samozřejmě.“ 

Pepíček: „Tak to (dokončení v tajence).“ 

 

Na jaře už je prso vidět. 

Chceme-li spatřit vyházet slunce, 

nesmíme ráno spát jako pačesy. 

Musíme se pudit dříve, abychom to ztichli. 

Cídíme vůni jarní trávy. 

 

Slyšíme zpívat kozy a bučet šeky. 

Děti vesele výskají fenku. 

Zahradníci pracují, vzadu číhají stromy. 

Také se musí nově nadřít plody. 

Všichni si chceme jaro pěkně ušít! 

        ?         

1            

2          

3            

4          

5            

6          

7            

                 

8            

9          

1
0 

           

        ?         



Stránka 5  Ročník VII., 

Číslo  4 

 

Ročník XI. Číslo 4 

V pondělí 10. dubna  pro-

běhlo soutěžní kolo Souboje čte-

nářů 2017. Žáci 6. C se dva mě-

síce svědomitě připravovali, pil-

ně četli zadané knihy a dělali si z 

nich výpisky.  

Kolem deváté hodiny 

jsme se sešli v počítačové učeb-

ně, protože soutěž  probíhala on-

line. Pan učitel Filip zde již vše 

připravil, abychom mohli rovnou 

pracovat. Zadal příslušná hesla  

a k centrálnímu počítači zasedla 

Terezka Mrázová jako hlavní  

zapisovatelka odpovědí.  

Souboj čtenářů 2017 

Vše vypuklo úderem desáté 

Žáci se vrhli na zpracování svých 

otázek a odpovědi nosili  postupně 

Terezce, aby je mohla zapsat do 

soutěžních okének. Na 25 odpově-

dí jsme měli 30 minut, v konečném 

pořadí pak rozhodoval kromě bodů 

i čas odeslání. Soutěžilo celkem 90 

škol z celé republiky.  Naši šesťáci 

získali v celkovém pořadí 14. mís-

to, k tomu jim moc gratuluji, za-

slouží si velké uznání za práci, kte-

rou odvedli.  

Poděkování patří i SRPŠ, 

díky kterému jsme mohli zakoupit 

potřebných 25 knih a přihlásit se 

tak do soutěže. Jsem si jistá, že 

čtení děti moc bavilo, osobně se 

těším na další ročník podobné 

soutěže.  

Kdybyste se chtěli podívat 

na otázky a odpovědi, uvádím zde 

odkaz na webové stránky: 

http://

www.rostemesknihou.cz/souboj-

ctenaru-2017-vysledky-online-

kola-a-finaliste-aa3319/ 

 

Jana Vršecká 

Jihočeský zvonek 2017 

 Školní kolo pěvecké sou-

těže na pobočkách Bavorovská  

a Výstavní proběhlo ve středu 

22. března.  

  Sešla se plná hudebna 

zpěváčků i zdatnějších a ostříle-

ných zpěváků. Všechny děti zpí-

valy s nadšením a radostí. Jako 

nejlepší určila tříčlenná porota 

výkony Kateřiny Jakubcové, 

Barbory Borovkové, Terezy  

Mrázové, Terezy Froydové a 

Veroniky Šimákové.  Tato děv-

čata budou reprezentovat naši 

školu v okresní  soutěži ve Stra-

konicích. Držme jim všichni pal-

ce. Jitka Truhlářová 
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Projekt Námořníci 

  

Už v první vyučovací 

hodině naší třídy 7.C bylo zjev-

né, že tento den bude něčím ne-

obvyklý. Sešlo se zde více dětí s 

proužkovanými tričky, několik 

předvádělo své bambitky a me-

če, jiní si zkoušeli pirátské klo-

bouky. Dokonce tu byl i mluvící 

papoušek. 

 Na poslední tři hodiny 

dětem Jana Vršecká připravila 

tematický projekt týkající se zá-

mořských objevů v 15. - 16. sto-

letí. Děti se rozdělily do čtyř 

skupin a v každé si zvolily svého 

kapitána - F. de Magalhaese, V. 

de Gamu, B. Diaze nebo K. Ko-

lumba. Pak každá posádka v čele 

s kapitánem plánovala svou mo-

řeplavbu a zakreslovala ji do 

map. Součástí příprav byl i obrá-

zek lodi a kreslení obávaných 

příšer. Nejlepší část příprav byla 

velká zkouška - poznávání koře-

ní - a to poslepu, pouze pomocí 

čichu a hmatu. Posádky si také 

vyzkoušely kvíz na interaktivní 

tabuli, ve kterém si ověřily své 

získané vědomosti. 

Na závěr vystoupili sa-

motní kapitáni, aby všem posád-

kám představili své cesty. Kaž-

dý popsal své trasy, lodě, posád-

ku a co se jim vlastně podařilo 

objevit. Žáci se tak mohli učit 

netradičním způsobem, který je 

bavil určitě více, než pouhé čte-

ní učebnice a psaní poznámek. 

Celou dobu jsem průběh pro-

jektu mohla sledovat a vnímat 

radostnou práci dětí. V těchto 

chvílích mám chuť se opět vrá-

tit do školních lavic… 

Monika Malečová 

Foto: J. Vršecká 
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Projekt Námořníci 
řech, já jsem byla se Sabinou, 

s Luckou a s Gábinou. Měli jsme 

si vybrat kapitána, který si pak 

vylosoval lísteček se jménem 

mořeplavce. Naše skupina si vy-

brala Kryštofa Kolumba. O něm 

jsme si měli najít informace 

v encyklopediích a vše zazname-

nat na papír. Tohle ale nebylo 

všechno, museli jsme splnit i dal-

ší úkoly, např. nakreslit středově-

kou loď, vymyslet a nakreslit pří-

šeru, která by mohla námořníky 

na jejich cestě překvapit. Násle-

dovalo poznávání cizokrajného 

koření poslepu, Sabina měla za-

vázané oči a celkem se jí dařilo. 

Také jsme zakreslovali do mapy 

světa trasu, po které Kolumbus 

doplul do Ameriky. Za každý spl-

něný úkol jsme dostali razítko 

smajlíka do kartičky. Na konci 

jsme si společně četli, co jsme se 

o Kolumbovi dozvěděli, kudy 

plul, na jakých lodích a další zají-

mavé věci. Tento projekt se mi 

moc líbil a doufám, že paní uči-

telka vymyslí něco dalšího.  

Michaela Svatá 

V pondělí jsme si měli přinést 

kostým námořníka. Paní učitelka 

nám řekla, abychom se rozdělili 

do čtyř skupin. Kreslili jsme loď 

a také příšeru. Také jsme zjišťo-

vali vše o našem kapitánovi.   

Lada Hřebečková 

Projekt začal v pondělí čtvrtou 

hodinu a trval tři vyučovací hodi-

ny. První hodinu jsme dostali 

jméno mořeplavce a dělali jsme 

výpisky z jeho života. Druhou 

hodinu jsme začali soutěžit na 

interaktivní tabuli a také jsme 

zkoušeli jen čichem či hmatem 

poznat různé druhy koření. Další 

soutěž byla na světadíly. 

V závěru každá skupina nakresli-

la loď a námořní příšeru. Celé to 

uběhlo docela rychle a líbilo se 

mi to.     

Jindřich Cinádr  

  V pondělí 10. dub-

na 2017 se žáci 7. C na tři hodiny 

proměnili v piráty a námořníky. 

V rámci výuky zeměpisných ob-

jevů se zúčastnili tříhodinového 

projektu na téma Námořníci. Pře-

vlékli se do námořnických triček, 

na hlavu nasadili čepice a šátky, 

oči si překryli černou páskou a 

pustili se do práce. Nejprve se 

rozdělili do čtyř skupin a každá 

skupina si vylosovala svého kapi-

tána. Pak už následovaly různé 

úkoly, které se ve skupinách mu-

sely splnit, aby získali výborné 

hodnocení. Sami žáci zhodnotili 

projekt takto: 

V pondělí jsme si měli přinést 

oblek námořníka nebo piráta. Já 

jsem byla za pirátku. Dále jsme 

se rozdělili do čtyř skupin po čty-

Foto: J. Vršecká 
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Pevnost Boyard a 5. D 
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Roháček 

Vyluštění doplňovačky 

 

„Tatínku, je dneska krásný den?“  

„Co je to za hloupou otázku?“ 

„Maminka totiž říkala, že se ze mě jednoho krás-

ného dne (dokončení v tajence roháčku).“ 

1. TAJENKA 

2. sloučenina brómu 

3. dravá tažná ryba 

4. jméno „učitele národů“ 

5. záchranný integrovaný systém (zkratka) 

6. zkratka národního divadla 

7. dlouhá samohláska 

Řešení roháčku 

 

        ?         

1 S T O N E K     

2  P Ř E D E K   

3 B O U Ř K A     

4  K Ř Í D L A   

5 K O U K A T     

6  K R A J Í C   

7 V Ý K L A D     

                 

8   L E N O S T   

9 B O Ř I T I    

1
0 

  N E C I T A   

        ?         

  1 2 3 4 5 6 7   

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

                  

  1 2 3 4 5 6 7   

1 Z B L Á Z N Í   

2 B R O M I D     

3 L O S O S       

4 Á M O S         

5 Z I S           

6 N D             

7 Í               

                  

Vtip  roháčku 



Stránka 10 
Ročník XI. Číslo 4 

 Děti z 1. D si prohlédly 

prezentaci tradičních karnevalo

                

vých  masek z celého světa a 

masky si pak také vyrobily.  Jak 

 Od února do dubna 

2017 měli možnost budoucí 

prvňáci navštěvovat na naší 

škole předškolní kurz MAXÍK, 

který probíhal v budovách v  

Alešově, Bavorovské i Výstav-

Masopustní úterý v 1. D 

Text i foto J. Truhlářová 

Maxík 

ní ulici. 

 Proběhlo celkem 10 lek-

cí, ve kterých se budoucí školáci 

učili, jak se sedí v lavici, jak se 

správně drží psací potřeba, po-

znávali, co je stejné, co je jiné, 

na co začíná slovo, kde je vlevo, 

vpravo, tvořili věty.   

 Seznámili blíže se škol-

ním prostředím, ale i se svými 

budoucími spolužáky a s paní 

učitelkou. 

 Všichni se už dnes těší, 

že se sejdou 4. září 2017 ve ško-

le a společně s paní učitelkou se 

začnou učit  nové věci, seznámí se 

s novými kamarády a stanou se z 

nich školáci.  

Jana Kalianková 

se jim to povedlo, to posuďte sa-

mi.   Nakonec si užily i maso-

pustní   tancovačku. 
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Plavání prvních tříd 

Žáci 1. ročníků se zú-

častnili plaveckého výcviku 

v plaveckém bazénu 

v Prachaticích. Učili se nebát 

vody, potápět se, lovit předměty 

ze dna a různé plavecké styly. 

 Za to obdrželi všichni 

vysvědčení. Závěrem proběhly 

rychlostní závody na 25 m ve 

volném stylu.  

Nejrychlejší  z 1.  C   

DÍVKY:                                        

1. místo  Nikola Pecková                   

2. místo  Natalie Krsová           

3. místo   Barbora Rysová    

 HOŠI                                        

1. místo  Martin Zíka                  

2. místo  Radoslav Šíma           

3. místo  Jan Kovárna                                                                   

  

Nejrychlejší z 1.D           

DÍVKY                                      

1. místo  Kateřina Čejková                 

2. místo  Michaela Vávrů          

3. místo  Anna Hronková    

 HOŠI                                          

1. místo  Thomas Dumps            

2. místo  Jan Štenber                    

3. místo  Dominik Gergischan 

 GRATULUJEME!  

   

 Jana Kalianková 

  

  

 

Foto: J. Kalianková 
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 Zajímá tě hudba  nebo 

máš nějakého svého oblíbeného 

interpreta, o kterém by ses chtěl 

něco dozvědět? Tak to jsi tu 

správně. Vítej u mého  článku, 

který je věnován právě hudbě. 

Myslím si, že na své si zde při-

jdou milovníci popové hudby, 

ale i příznivci tvrdších stylů. 

Ed Sheeran 

Začala bych Edem Sheeranem 

právě proto, že jeho téměř nový 

song Shape of you zná snad kaž-

dý. Napohled normální dvaceti 

šesti letý Irský chlapík s kytarou, 

který tvoří písně. Ovšem tak tomu 

není. Ed je na hudbu velmi nada-

ný a tak píše písně i pro ostatní 

hudebníky. Třeba píseň od One 

Direction jménem Little Things 

složil právě Ed, který je i nejlepší 

kamarád s Harrym Stylesem. 

Spousty jeho písní jsou někomu 

věnovány. Například:  

Afire love – Píseň věnoval svému 

dědečkovi, který zemřel po 20 

letech bojování s Alzheimerovou 

nemocí  

Autumn leaves – Píseň věnoval 

svému kamarádovy, který zemřel 

Little bird – Tuto píseň věnoval 

své přítelkyni, která se starala o 

ptáčka, který měl zlomenou nohu 

Zvláštní a zároveň docela vtipně 

je, že všechny kytary, které vlast-

ní, dostaly od Eda své jméno. 

Vtipné také je, že v roce 2013 

byl označen za nejhůře oblékané-

ho muže roku. Ed to naštěstí vzal 

v klidu a s humorem. Mikina, 

kalhoty a skate boty k němu 

prostě už neodmyslitelně patří. 

Nirvana 

Název Nirvana vám určitě musí 

něco říkat, A jméno Kurt Cobain 

také. Velmi významná, i když 

krátkodobá kapela, toho za svou 

docela krátkou kariéru hodně za-

žila. Nirvana se rozpadla právě 

po Kurtově smrti. Jeho smrt byla 

vyhodnocena jako sebevražda, i 

když to nikdy nebylo potvrzeno. 

Mnoho lidí tvrdí, že to sebevraž-

da byla, a mnoho lidí zase tvrdí, 

že za jeho vraždu může Courtney 

Love. I Kurt Cobain věnoval 

 

mnoha lidem své písně. Napří-

klad:  

Aero Zeppelin – Píseň věnována 

Led Zeppelin a Aerosmith, což 

byly Kurtovy nejoblíbenější sku-

piny z dětství. 

Blew – Na festivalu, Kurt věno-

val píseň své dceři  

Píseň Big Long Now byla vy-

hodnocena jako nejvíce depresiv-

ní píseň kterou Nirvana vydala. 

Píseň Come As You Are, zazněla 

v seriálu American Horror Story 

a v seriálu Defenders. 

To je pro dnešek všechno, příští 

povídání bude o …. 

Natálie 

 

Ed Sheeran 

https://www.google.cz/imgres?

imgurl=https://static.independent.co.uk 
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Den Země 

 V pátek 21. dubna jsme 

šli do DDM na program Den 

Země. Nejdříve nás přivítali a 

pak nás zavedli na krátkou pře-

kážkovou dráhu. Bylo tam polo-

ženo šest obručí, které jsme mu-

seli proběhnout, pak dvě lavič-

ky, které jsme přeskakovali a 

nakonec kužely, mezi nimiž 

jsme běželi slalom. Když jsme 

doběhli, čekala tam paní, která 

nám dávala otázky, na ně jsme 

museli co nejrychleji odpovědět, 

když jsme nevěděli, běželi jsme 

rychle zpět.    

 Potom jsme se rozdělili na 

dvě skupiny, běhací a třídící. Bě-

hací běžela na začátek, kde byly 

rozházené různé petlahve, papíry 

atd. Když to vše donesli, museli 

jsme chodit po pásu napnutém me-

zi dvěma stromy. Pak jsme to třídi-

li do  košů a krabic.  

 Když jsme skončili, šli 

jsme na začátek, kde byly naše 

petlahve, které jsme s sebou měli 

přinést. Lahve měly uřezaná dna, 

nůžkami jsme je stříhali do spirá-

ly. U závitů jsme přestali stříhat, 

navlékli provázek a přivázali na 

malou krabičku. Pak nás znovu 

zavolali k pásu a ukázali nám, co 

jsme roztřídili špatně.   

 Nakonec bylo vyhlášení, 

měli jsme 141 bodů a vyhráli 

jsme. Měli jsme velikou radost. 

Dostali jsme lízátka, rozloučili se 

a pádili do školy.  

 Bára Kellnerová, 6. D 

Lehkoatletická olympiáda pro 

starší žáky proběhla v úterý 2. 

května. Vítěznou třídou se stala   

9. C. Gratulujeme! 

LAO starší žáci 

Foto: J. Štemberk 
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Komiks vytvořily Vanessa Mrázová a Klára Lepičová 
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